Welkom in de viering vanuit de Grote of Martinikerk
Zondag 23 januari 2022
3e zondag na Epifanie, kleur: wit

Om te beginnen
Orgelspel
Welkom - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Beginlied: Psalm 145: 1 en 2 ‘O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal’

1 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wonderen die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen uw recht,
o HEER, uw trouw aan stervelingen.
Bemoediging en Drempelgebed - door de dienstdoende ouderling in beurtspraak
met de gemeente
O.

Aan het begin van deze dienst spreken wij elkaar moed in
met de woorden van de Psalmist:
Onze hulp is in de Naam van de God van het verbond
die hemel en aarde gemaakt heeft,

A.
O.

EN NIET LOSLAAT HET WERK EENS BEGONNEN.

A.
O.

OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN.

Op de drempel van deze dienst bidden wij U:
raak ons aan met Uw Geest,
vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
Amen.

Psalm van de zondag: Lied/Psalm 145: 3 en 4
3 Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven, Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.
4 Zij roemen in uw koningschap, o Heer,
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer.
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt:
een vorst, bekleed met macht en majesteit.
Uw heerschappij is over alle tijden,
ieder geslacht zal zich in U verblijden.
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen.

Gebed om ontferming (afgesloten met ‘zo zingen wij …’)
Kyrië: ‘Kyrie eleison’ (Dienstboek nr. 18)

Gloria: Lied/Psalm 145: 5 en 6
5 Zie, aller ogen zijn op U gericht,
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent Uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de Heer in al Zijn wegen,
in al Zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij Zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.
6 Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij,
Zijn redding is elk die Hem roept nabij.
Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed,
Maar wie Hem haat, betaalt hij met zijn bloed.
Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere,
Mijn mond zal vol zijn van de lof des Heren.
Laat al wat leeft Gods heilige naam belijden,
Hem zegenen tot aan het eind der tijden.

De Bijbel in het midden
Groet:
V.
Allen:

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

1e lezing: Leviticus 25,1-10 en Jesaja 61,1-3

Lied 533: 1, 2 en 3 ‘Daar komt een man uit Nazaret’

1 Daar komt een man uit Nazaret.
Zijn naam is Hij die mensen redt,
En met de minsten wil Hij zich verbinden;
Zijn naam is bij vergetenen te vinden.
Refrein

In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

2 Hij is gedoopt in de Jordaan.
Hij durft een nieuwe weg te gaan
en Hij wil mensen van hun angst genezen,
waar Hij verschijnt hoeft niemand meer te vrezen.
Refrein
3 In het verborgen trekt Hij rond.
Verhalen gaan van mond tot mond,
in Galilea gaan geheimen open,
de hopelozen durven weer te hopen.
Refrein
2e lezing: Lucas 4,14-21
Lied 533 : 4, 5 en 6
4 Wie is die vreemde Joodse man,
die nergens thuis is in het land?
Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten.
Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten.
Refrein:
5 Jeruzalem, de koningsstad
heeft Hij zo vurig lief gehad:
daar moet de koning wel tevoorschijn treden,
daar was Hij thuis en daar heeft Hij geleden.
Refrein:

6 Er komt een man uit Nazaret.
Zijn naam is: Hij, die mensen redt,
en bij de doden is Hij niet te vinden,
Hij wil zich met de levenden verbinden.
Refrein:
In Galilea overal
klinkt het verhaal van Jezus al.
Het zal niet meer verdwijnen,
en midden onder ons zal Hij verschijnen.
Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 530 ‘De Geest des Heren is op hem’

2 Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.
3 Dat de gevangenen bevrijdt
en ons verlost uit schande en schade
en meldt het jaar van Gods genade,
zijn recht en zijn barmhartigheid.
4 Wij danken God voor deze stem
Die heeft geklonken in ons midden,
Ons aangevuurd heeft bij het bidden
Met uitzicht op Jeruzalem.

Het delen
De gebeden
dankgebed, voorbeden, steeds uitlopend op de acclamatie

stil gebed, gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

(verwoording zoals gebruikt in de oecumene)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen - door dienstdoende ouderling
Slotlied: Lied 971 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
1 Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk
de bouw van Christus' kerk.
2 God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.
3 De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!
Uitzending en zegen
gezongen Amen
Orgelspel
Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Trinus Hoekstra; ouderling van dienst Henk Kingma; diaken Erika Klooster;
lector Pollyan van Swigchem; organist Reinoud G. Egberts; beeld en geluid Ruben Wijmenga/
Marcel Somsen; koster Richard Spanjer

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: diaconaal doel
KIA Missionair werk
In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook
maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine
gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar
kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben
hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan
ook een kleine groep van betekenis zijn.
2e collecte: voor de kerk
o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, jeugdwerk

Volgt u de dienst online? Ook dan kunt u uw bijdrage aan de collecten geven!
Via onderstaande link of QR-code komt u op de internetpagina van onze gemeente waar u een gift
kan doen. Klik op de actie Gift/ donatie. 1e collecte is diaconie, 2e collecte is kerk.

De bijpassende link is : https://site.skgcollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567
Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank dan kan dat natuurlijk ook.
Vermeldt er dan even de datum en doel van de collecte bij.
1e collecte voor diaconie:
NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconaat van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg
2e collecte voor kerk:
NL06RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Kerkdiensten in januari
Volg de actuele berichtgeving hierover op de website pg-angerlodoesburg.nl
23 januari
30 januari

10.00 uur
10.00 uur

ds. Trinus Hoekstra
pastor Wim Gilsing

Op basis van de laatst gehouden persconferentie heeft de PKN haar protocol voor kerkdiensten
enigszins aangepast. Deze aanpassing bestaat hieruit, dat er weer 50 mensen op anderhalve
meter afstand in de kerk bijeen mogen komen tijdens de vieringen met ingang van
zondag 23 januari 2022.
In de moderamen vergadering van dinsdagavond 18 januari 2022 hebben we besloten het protocol
van de PKN te volgen.
Dit houdt dus in, dat er komende zondag en de zondagen daaropvolgend weer 50 gemeenteleden
in de dienst aanwezig mogen zijn. Kortom, u bent weer welkom.
Koffie drinken na afloop van de dienst gaat nog niet door. Als de horeca weer open mag, kunnen
wij in de kerk ook weer koffie drinken met elkaar. Wie weet kan er zondag 30 januari wel wat meer.
Volgt u de berichtgeving op onze website tegen die tijd.
De basisregels blijven natuurlijk gewoon van toepassing, handen ontsmetten bij binnenkomst,
dragen van mondkapje bij verplaatsingen, anderhalve meter afstand van elkaar.
We mogen ook ingetogen zingen, dus nog niet uit volle borst.

Ontmoeting en Inspiratie ‘Oude IJssel Regio’
Themadienst ‘Zeven wegen ………een manier van leven’
Door de gezamenlijke kerken van Doesburg, Angerlo, Hummelo Drempt en Oldenkeppel
wordt dit seizoen een aantal themadiensten gehouden over de zeven werken van barmhartigheid
met als thema: ‘Zeven wegen een manier van leven’.
Op zondag 23 januari gaat de themadienst over ‘het bezoeken van de zieken’.
In coronatijd een heel actueel thema.
Hoe kunnen we, ondanks de beperkingen die er zijn, iets betekenen voor de zieken.
Hoe kunnen we zorgmedewerkers en mantelzorgers steunen in hun taak?
Deze themadienst wordt gehouden in twee kerken:
de Gasthuiskerk
10.30 uur
voorganger
ds. Susanne van der Sluijs
de Ooipoortkerk
10.00 uur
voorganger
ds. Jaap Lof
De diensten zijn online te volgen en op een later tijdstip nog te bekijken:
De Gasthuiskerk:
https://doesburg.remonstranten.nl of via YouTube; remonstranten doesburg
De Ooipoortkerk:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1156-CGKV-Ooipoortkerk-Doesburg of
via de website van de Ooipoortkerk

